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Ідентифікатор продукту:

FUGACLEAN

Застосування:
Спеціально розроблений засіб для очищення плиткових швів на стінах і підлозі.
Видаляє плями жиру,  іржі та накипу,  водяні плями та інші стійкі забруднення.
Ефективний як у приміщенні, так і зовні

Технічні дані:

Фізична форма: рідина

Колір: від безбарвного до злегка жовтого

Запах: характерний.

Щільність при 20 °C: приблизно 1,066 г / мл

Температура кипіння: не визначено

Температура плавлення: не визначено

Температура горіння: не горючий

Розчинність у воді: повністю розчинний

 рН: приблизно 0,06  

Зберігання:

 Термін придатності до 24 місяців з дати виробництва. Зберігати в сухих і добре 
провітрюваних приміщеннях. Температура зберігання та транспортування: від 
+5°С до +25°С. Продукт повинен бути захищений від замерзання.

Упаковка:
 Чорний флакон 500 мл з біло-червоним піноутворювачем.

Інструкція щодо застосування:

Використовуйте продукт у нерозведеному вигляді. Дотримуючись усіх 
запобіжних заходів, нанесіть препарат на плиткові шви за допомогою 
пульверизатора. Зачекайте близько 5 хвилин, поки засіб почне діяти. Шви слід 
прочистити щіткою або губкою. Після очищення ретельно видаліть всі залишки 
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засобу вологою губкою. У разі особливо стійкого забруднення  потрібно 
повторити знову. Після очищення  швів, дайте їм висохнути.

Попередження та рекомендації щодо охорони здоров’я та безпеки:
При використанні препарату слід дотримуватися основних принципів охорони
праці. Бережіть препарат від дітей.
Подразливий  продукт. Подразнює  очі,  дихальну  систему  та  шкіру. При
застосуванні препарату використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як
захисний одяг та рукавички, окуляри, а також, якщо необхідно (наприклад, при
недостатній  вентиляції),   засоби  захисту  органів  дихання. Використовуйте
продукт тільки в добре провітрюваних приміщеннях. Під час використання та
відразу після роботи з продуктом ретельно вимийте руки водою з милом.
 

Під час використання препарату не їжте, не пийте та не паліть. Уникайте контакту
з очима та шкірою. Не вдихайте випаровування. У разі пошкодження очей, 
зніміть контактні лінзи, потім промийте очі водою протягом 10 хвилин з широко 
відкритими повіками. Не промивайте очі сильним струменем води – є ризик 
механічного пошкодження рогівки. Негайно зверніться до лікаря. У разі 
інгаляційного впливу потерпілого слід перенести на свіже повітря, забезпечте 
спокій і місце для відпочинку в положенні, що дозволяє легко дихати. Якщо в 
потерпілого утруднене дихання, кисень повинен надати кваліфікований 
персонал. Зверніться до лікаря. Промийте забруднену шкіру великою кількістю 
води. Виперіть забруднений одяг перед повторним одяганням. При ковтанні 
дайте пити багато води. При появі нудоти прийом води слід припинити. Не 
викликайте блювоту. Ніколи не давайте нічого пити людині без свідомості. 
Зверніться до лікаря. Перед використанням прочитайте етикетку на упаковці або
Інструкцію по техніці безпеки.

Увага:
Рекомендації та вказівки, що містяться в документі, засновані на нашому досвіді
та практиці. У зв’язку з різноманітністю матеріалів та додатків до них, а також
різноманітністю  можливих  застосувань,  які  є  поза  нашим  контролем,  ми  не
несемо відповідальності за отримані результати. У всіх випадках рекомендується
провести тестування препарату. Продукт можна безпечно використовувати для
очищення  поверхонь,  які  контактують  з  харчовими  продуктами,  за  умови
дотримання інструкцій виробника щодо полоскання та сушіння поверхні.

Strona 2 z 2

КАРТА ТЕХНІЧНА ПРОДУКТУ
     FUGACLEAN

 


